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Conselho Municipal de Educação

Ata nº 034 /2021
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e

um, reuniram-se, por videoconferência e em virtude da

Pandemia da COVID 19, os conselheiros Alexandre Souza, Ana

Limas, Ângela Atalla, Jenefan Leite, Fernando Bitello, Joelma

Madruga Furtado, Patrícia Lourenço, Rosimeri Machado, Tania

Clarindo, Viviane Maria Rodrigues da Fontoura; a secretária Lílian

Xavier Machado e as assessoras Jaqueline Micelle e Maria

Aparecida Reyer, presididos pela conselheira Lisiane Kisner

Silveira Torres. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras

Rita de Cássia Madruga de Souza e Suzane Barros. A reunião

começou com a leitura e aprovação da Ata 33/2021. A seguir, a

conselheira Patrícia comunicou que necessitará deixar de exercer

a função de conselheira municipal de educação por motivos

pessoais. Enalteceu o trabalho realizado pelo grupo de

conselheiros e agradeceu o apoio e o aprendizado adquirido. A

presidente deu as boas-vindas ao conselheiro Fernando Bitello,

suplente representante do CONDICA, o qual agradeceu e

colocou-se à disposição para estabelecer uma rede de

fortalecimento entre os Conselhos. Como a conselheira Rita de

Cássia não estava presente na reunião para apresentar os

documentos sobre a proposta da Associação das Escolas

Particulares de Educação Infantil sobre alterações na Resolução

031/2011 do CME, a conselheira Joelma sugeriu que todos os

documentos que fizerem pauta das reuniões do Conselho sejam



previamente remetidos para a presidente do CME ou para a

equipe técnica. A conselheira Tania propôs que se coloque em

pauta o estudo de alteração da resolução 036/2014. A assessora

técnica Jaqueline lembrou que a resolução 036/2014 não estava

prevista para análise na presente reunião e acredita que não

possa ser pautada em razão de ser necessário um estudo prévio

por parte dos conselheiros. Em regime de votação,

posicionaram-se a favor da análise da proposta de alteração da

resolução 036/2014 no dia de hoje as conselheiras Tania, Joelma

e Rosimeri. Contrários, manifestaram-se os conselheiros Viviane,

Alexandre, Lisiane e Ângela. Sendo assim, a assessora técnica

Jaqueline orientou a conselheira Tania que compartilhe no grupo

de watts app do CME a proposta de alteração da Resolução

036/2014 para que realizem um estudo prévio antes da mesma

entrar em pauta neste Conselho. A partir desse momento, a

conselheira Rosimeri informou que já estava em posse do

documento da Associação das Escolas Particulares de Educação

Infantil o qual propõe alteração na Resolução 031/2011. Assim

sendo, o referido documento, que se tratava de requerimento

encaminhado a Prefeitura Municipal do Rio Grande e também a

Câmara Municipal de Vereadores, foi compartilhado entre todos

os conselheiros para análise. A assessora Maria Aparecida

alertou a conselheira Rosimeri que esses dois últimos órgãos não

são os responsáveis por decidirem a alteração ou não de uma

Resolução do CME. Após a análise do documento, os

conselheiros posicionaram-se da seguinte forma: a) a conselheira

Tania afirmou que concorda com a retirada da exigência de três

anos de experiência docente para o exercício de direção de

escola uma vez que a maioria dos profissionais já possui

experiência na escola em que atua. Quanto à proposta de

alteração do prazo de vigência da autorização de funcionamento

para cinco anos, propôs que o mesmo passe a ser de três anos. b)



a conselheira Ângela concordou com a conselheira Tania

afirmando que as escolas particulares são empresas e por isso se

diferem das escolas públicas. Quanto ao compartilhamento de

espaços entre crianças das mais variadas idades, a conselheira

mencionou ser essa uma questão delicada. Em relação ao prazo

de cinco anos para a autorização de funcionamento afirmou

concordar com ressalvas, ou seja, desde que as escolas atualizem

anualmente sua documentação junto ao CME e concordou com a

retirada da obrigatoriedade de comprovação da GFIPE; A

assessora técnica Jaqueline lembrou que a GFIPE é o documento

oficial que comprova que o profissional está devidamente

regularizado na escola e também serve para comprovar a

experiência docente. A conselheira Ângela afirmou que ela,

quando diretora de escola de Educação Infantil também não

constava na GFIPE uma vez que não assinava a própria carteira de

trabalho; d) a conselheira Joelma ressaltou que algumas escolas

costumam pagar profissionais para assinarem a documentação

que comprovaria a experiência docente. Sobre a questão de

crianças maiores ocupando os espaços da escola, mesmo que em

horários diferenciados, a conselheira posicionou-se contra. Em

relação ao prazo de cinco anos para autorização de

funcionamento, posicionou-se a favor, porém com ressalvas.

Quanto à exigência da GFIPE, a conselheira Joelma

manifestou-se, à princípio, de forma favorável, mas apontou que

o assunto requer mais estudo. A presidente lembrou que nas

escolas da rede pública, a direção necessita possuir experiência

docente ao que o conselheiro Alexandre concordou. A assessora

Maria Aparecida informou que a Resolução 031/2011 foi

elaborada pela ex-conselheira e atual vereadora Denise

Rodrigues Marques após um período de mais de um ano de

muito estudo e pesquisa e que a mesma encontra-se me

consonância com a Lei Federal Ainda, justificou que uma escola



de educação infantil privada, antes de constituir-se como

empresa, é, acima de tudo, uma escola. Lembrou também que o

compartilhamento dos espaços com crianças maiores, ainda que

em momentos diferenciados, é extremamente preocupante uma

vez que as escolas não dispõem de recursos humanos suficientes

para tal. A conselheira Ângela afirmou que o prazo de três anos

proposto para a autorização de funcionamento seria o mais

adequado desde que sejam mantidos atualizados os documentos

da escola junto ao CME. Lembrou também a necessidade de se

normatizar os espaços que funcionam com o contra turno

escolar. A presidente definiu que, por ser esse um assunto

polêmico, requer mais estudo por parte dos conselheiros que

deverão fazê-lo e, na próxima reunião, apresentarem suas

considerações. A assessora técnica Jaqueline informou que,

conforme orientações do Promotor do Juizado da Infância e

Juventude, Dr. Rudimar Soares, o CME precisa prever em sua

legislação quais serão as sanções aplicadas às escolas quando do

descumprimento das normas vigentes. A conselheira Tania voltou

a alertar sobre a necessidade de se pensar em unificar as

Resoluções para a elaboração de Regimentos e PPPs, tanto para a

Educação Infantil como para o Ensino Fundamental. A partir

desse momento, passou-se a votação da proposta da conselheira

Joelma do retorno às reuniões do CME de forma presencial.

Nesse momento também tomou parte na reunião a conselheira

Sabrina Barreto. Votaram a favor da realização da reunião

presencial as conselheiras Joelma, Tania e Ângela, Contrários, os

conselheiros Alexandre, Lisiane, Viviane, Sabrina, Patricia e

Rosimeri. A seguir, a presidente repassou a todos o cronograma

das próximas reuniões do CME até o final de dois mil e vinte e

um. A conselheira Tania sugeriu que, por coerência da decisão

tomada, a última reunião do CME que seria realizada de forma

presencial, também ocorra de maneira virtual, o que foi aceito



por todos. Acordou-se, então, que a última reunião do corrente

ano ocorrerá na data de vinte e um de dezembro e que o horário

limite para término das reuniões será dezessete horas. O próximo

ponto da pauta foi sobre a Câmara de Legislação e Normas para a

Educação Infantil, ficando acordado por todos que, em virtude da

grande demanda nessa modalidade para o ano que vem, todos

os conselheiros farão parte da referida Câmara. A conselheira

Rosimeri lembrou que a função de conselheiro municipal de

educação tem, por lei, relevante interesse público sobre qualquer

outra função, seja ela pública ou privada. O conselheiro

Alexandre disse que para ele, como professor de sala de aula,

torna-se difícil comprometer-se com as inúmeras visitas que

serão realizadas no próximo ano. Dando continuidade, a

presidente informou que tomou parte no grupo da AZONASUL de

CMEs tendo sido questionada sobre a realização da etapa

municipal da CONAE, ressaltando que vários municípios já

possuem datas agendadas em dezembro para a realização do

evento e questionou a presidente se alguma das representantes

da SMEd no CME teriam informações sobre o assunto A

conselheira Joelma prontificou-se a questionar a SMEd e trazer

maiores informações na próxima reunião do CME. A conselheira

Tania ressaltou que este Conselho ainda precisa agendar uma

reunião com a Coordenadora do Núcleo da Educação de Jovens e

Adultos da SMEd a fim de tratar sobre a proposta do referido

Núcleo daquela Secretaria. Sugere que seja realizada uma

reunião apenas com os conselheiros da Câmara de Educação de

Jovens e Adultos do CME e a equipe da SMEd. Ainda, ressaltou a

necessidade de análise sobre a proposta de mudança nas

resoluções 026 e 036 ainda esse ano. A assessora técnica

Jaqueline chamou a atenção dos conselheiros para as propostas

de mudanças de resoluções, alertando que tais medidas

requerem meses de estudos e muita pesquisa e que acredita que



ainda no decorrer do presente ano não seja possível atender a

todas as demandas da SMEd nesse sentido. A assessora propôs

que a próxima reunião deste Conselho seja para análise da

proposta de alteração da Resolução 031/11 e da Instrução

Normativa 001/2011 devido à responsabilidade e estudo que o

assunto exige. A conselheira Tania disse que acredita ser possível

o estudo de todas as resoluções com propostas de alteração

ainda para a próxima reunião. A presidente questionou a todos

se haveria tempo hábil para estudo das resoluções para a

próxima reunião. Por fim, os conselheiros acordaram que apenas

as Resoluções 031, 038 e a Instrução Normativa 001/2011 serão

pautadas na próxima semana. O conselheiro Alexandre sugeriu

que, com a intenção de estreitar os laços entre CME e a

comunidade escolar e também em razão do momento de

pandemia vivido, o CME envie as escolas um “card” com

mensagem de encerramento do final do ano. Ao final, a

presidente agradeceu o empenho e o trabalho realizado pelos

conselheiros. Nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier

Machado, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será

assinada por mim e pela presidente.

Lílian Xavier Machado

Secretária do CME

Lisiane Kisner Silveira Torres

Presidente em exercício do CME


